02/5/2022

הנדון :פרוטוקול וועדת תנועה מס' 2/2022
הנך מוזמן לוועדת תנועה שהתקיים בתאריך  03/04/2022יום א' בשעה  ,16:00בחדר ישיבות מנהל
החינוך.
חברים :
הרב שלמה עזרן
מר יורם נחמן
גב' תמר קלצ'ה
מר מיכאל בלוגורודסקי
גב' ליטל פטיטו

יו"ר הועדה.
מנכ"ל העירייה
מ"מ תובעת עירונית
מרכז הוועדה
מזכירת הועדה

נציגים :
גב' פולינה פוקס
מר סמי ביטון

חברת מועצה
ראש משרד תנועה  ,תחנת משטרה אופקים

נעדרו:
דר' מרט גנדלר
מר סעדיה אילוז
מר שמעון ביתן
מר אורי עזרן

חבר מועצה
מנהל מרחב ארגון הנכים בישראל.
נציג מורי בתי הספר לנהיגה
נציג תחנות המוניות בעיר

חבר מועצה מנהל מרחב ארגון הנכים בישראל .נציג מורי בתי הספר לנהיגה נציג תחנות המוניות בעירחברת מועצה ראש משרד תנועה  ,תחנת משטרה אופקיםנציגים  :גב' פולינה פוקס מר סמי ביטון נעדרו :דר' מרט גנדלר מר סעדיה אילוז מר שמעון ביתן מר אורי עזרן"יו""ר הועדה .מנכ""ל העירייה מ""מ תובעת עירונית מרכז הוועדה מזכירת הועדה"חברים  :הרב שלמה עזרן מר יורם נחמן גב' תמר קלצ'ה מר מיכאל בלוגורודסקי גב' ליטל פטיטוהנך מוזמן לוועדת תנועה שהתקיים בתאריך  03/04/2022יום א' בשעה  ,16:00בחדר ישיבות מנהל החינוך .הנדון :פרוטוקול וועדת תנועה מס' 02/5/20222/2022

 .1בקשה שהוגשה ע"י דיירי מתחם ברח' אתרוג
מהות הבקשה :סימון אדום לבן בכניסה למתחם מגורים פרטי ברח' אתרוג 25,27,29
לאור העובדה שרכבים חונים בכניסה למתחם וחוסמים את הכניסה .
החלטה :הבקשה תועבר לקבלת חוו"ד של יועץ תנועה
ההחלטה התקבלה פה אחד
 .2בקשה שהוגשה ע"י מר מעוז איטאס
מהות הבקשה :הוספת מעבר חציה לאורך רח' קיבוץ גלויות ( לכיוון הכניסה האחורית
של ביה"ס אשלים ) לאור העובדה שרכבים נוסעים במהירות והדבר מהווה סכנה לילדים
החוצים את הכביש.
החלטה :לאור העובדה שלא ניתן לסמן מעבר חצייה עקב שדה ראייה לקוי ,הבקשה תידחה
בשלב זה  .בנוסף מיכאל מעדכן כי עומד להתבצע בקרוב פרויקט להסדרת הכניסה הראשית
לבי"ס אשלים מצד רחוב קיבוץ גלויות כולל הסדרי תנועה חדשים לרבות מעברי חציה .
הבקשה תטופל במסגרת הפרויקט המתוכנן
ההחלטה התקבלה פה אחד
 .3בקשה שהוגשה ע"י תושב העיר – משה אמזלג אלישע  54שכונת שפירא
מהות הבקשה  :סימון אדום לבן בכניסה לחניה הפרטית של המבקש לאור העובדה
שרכבים חונים וחוסמים להם את החנייה  ,או לחילופין סימון מעטפה על מנת לא לאפשר
חסימה של הגישה לחנייה .
החלטה :לערוך סיור במקום  ,תוך בדיקת תכנית סימון התמרור
עדכון החלטה :לאחר סיור שנערך ביום  1/5/2022סימון מעטפה בכניסה לחנייה של
המבקש והחנייה שצמודה לה (של השכן)
ההחלטה התקבלה פה אחד
בקשות לסימון חניות נכים –
 .1בקשה לסימון חניית נכים ע"ש אוחנה פרוספר -הרב עוזיאל 9
מהות הבקשה :בקשה לסימון חניית נכים כולל הצבת תמרור בסמוך לבית מגוריו .המבקש
מחזיק בתעודת נכה בצירוף אישור מביטוח לאומי על מוגבלות בניידות בשיעור של .70%
החלטה :סימון החנייה לרבות הצבת תמרור מאושר בכפוף לסיור שיערך במקום.
ההחלטה התקבלה פה אחד
עדכון החלטה :בוצע סיור ביום  , 1/5/2022הוחלט לאשר את הבקשה לסמן חניית נכים
לרבות הצבת תמרור בכניסה לבית המגורים
ההחלטה התקבלה פה אחד
 .2בקשה לסימון חניית נכים ע"ש עזרא ישי דוד -הכרמים 8
מהות הבקשה :בקשה לסימון חניית נכים כולל הצבת תמרור בסמוך לבית מגוריו.
מחזיק בתעודת נכה בצירוף אישור מביטוח לאומי על מוגבלות בניידות בשיעור של .100%
החלטה :קיימת חנייה פרטית  ,החלטה :לאור העובדה כי הבקשה אינה עומדת בתנאי הסף
שקבעה הועדה ,הבקשה נדחית.
ההחלטה התקבלה פה אחד.
 .3בקשה לסימון חניית נכים ע"ש אוחיון פנחס – בן שמן 36
מהות הבקשה :סימון חניית נכים כולל הצבת תמרור ,בסמוך לבית
המגורים  ,עקב מצב בריאותי מורכב .מצורפים אישורים רפואיים (קיים אישור על
מוגבלות בניידות בשיעור  , 40%ממשרד הבריאות) אשר לא עומד בתנאי הסף שקבעה
הועדה.
החלטה :מאושר סימון מעטפה בכניסה לחנייה .
ההחלטה התקבלה פה אחד.

מוגבלות בניידות בשיעור  , 40%ממשרד הבריאות ) אשר לא עומד בתנאי הסף שקבעה הועדה .החלטה :מאושר סימון מעטפה בכניסה לחנייה  .ההחלטה התקבלה פה אחד.המגורים  ,עקב מצב בריאותי מורכב .מצורפים אישורים רפואיים (קיים אישור עלמהות הבקשה :סימון חניית נכים כולל הצבת תמרור ,בסמוך לבית" . 3בקשה לסימון חניית נכים ע""ש אוחיון פנחס – בן שמן "36ההחלטה התקבלה פה אחד.מחזיק בתעודת נכה בצירוף אישור מביטוח לאומי על מוגבלות בניידות בשיעור של  .100%החלטה :קיימת חנייה פרטית  ,החלטה :לאור העובדה כי הבקשה אינה עומדת בתנאי הסף שקבעה הועדה ,הבקשה נדחית.מהות הבקשה :בקשה לסימון חניית נכים כולל הצבת תמרור בסמוך לבית מגוריו . 2".בקשה לסימון חניית נכים ע""ש עזרא ישי דוד -הכרמים "8החלטה :סימון החנייה לרבות הצבת תמרור מאושר בכפוף לסיור שיערך במקום .ההחלטה התקבלה פה אחד עדכון החלטה :בוצע סיור ביום  , 1/5/2022הוחלט לאשר את הבקשה לסמן חניית נכים לרבות הצבת תמרור בכניסה לבית המגורים ההחלטה התקבלה פה אחדמחזיק בתעודת נכה בצירוף אישור מביטוח לאומי על מוגבלות בניידות בשיעור של .70%מהות הבקשה :בקשה לסימון חניית נכים כולל הצבת תמרור בסמוך לבית מגוריו .המבקש" . 1בקשה לסימון חניית נכים ע""ש אוחנה פרוספר -הרב עוזיאל "9בקשות לסימון חניות נכים –ההחלטה התקבלה פה אחד" . 3בקשה שהוגשה ע""י תושב העיר – משה אמזלג אלישע  54שכונת שפירא מהות הבקשה  :סימון אדום לבן בכניסה לחניה הפרטית של המבקש לאור העובדה שרכבים חונים וחוסמים להם את החנייה  ,או לחילופין סימון מעטפה על מנת לא לאפשר חסימה של הגישה לחנייה  .החלטה :לערוך סיור במקום  ,תוך בדיקת תכנית סימון התמרור עדכון החלטה :לאחר סיור שנערך ביום  1/5/2022סימון מעטפה בכניסה לחנייה של המבקש והחנייה שצמודה לה (של השכן )"ההחלטה התקבלה פה אחדהבקשה תטופל במסגרת הפרויקט המתוכנן"מהות הבקשה :הוספת מעבר חציה לאורך רח' קיבוץ גלויות ( לכיוון הכניסה האחורית של ביה""ס אשלים ) לאור העובדה שרכבים נוסעים במהירות והדבר מהווה סכנה לילדים החוצים את הכביש .החלטה :לאור העובדה שלא ניתן לסמן מעבר חצייה עקב שדה ראייה לקוי ,הבקשה תידחה בשלב זה  .בנוסף מיכאל מע דכן כי עומד להתבצע בקרוב פרויקט להסדרת הכניסה הראשית לבי""ס אשלים מצד רחוב קיבוץ גלויות כולל הסדרי תנועה חדשים לרבות מעברי חציה  . 2"".בקשה שהוגשה ע""י מר מעוז איטאס"ההחלטה התקבלה פה אחד"לאור העובדה שרכבים חונים בכניסה למתחם וחוסמים את הכניסה  .החלטה :הבקשה תועבר לקבלת חוו""ד של יועץ תנועה"מהות הבקשה :סימון אדום לבן בכניסה למתחם מגורים פרטי ברח' אתרוג  . 1"25,27,29בקשה שהוגשה ע""י דיירי מתחם ברח' אתרוג"

 .4בקשה לסימון חניית נכים ע"ש יוסף נויה תמר – שד' השיטה 31/1
מהות הבקשה  :סימון חניית נכים כולל הצבת תמרור  ,בסמוך לבית המגורים.
מחזיקה בתעודת נכה בצירוף אישור ממשרד הבריאות על מוגבלות בניידות בשיעור של
100%
החלטה :מאושר סימון החנייה לרבות הצבת תמרור ,בחזית הבית.
ההחלטה התקבלה פה אחד
 .5בקשה להזזת חניית נכים קיימת ע"ש לישע אגם -סביון 6/1
מהות הבקשה  :קיימת חניית נכים מאושרת במקום  ,אך אין גישה לחניה ,לא ניתן לפתוח
את דלתות הרכב ולהוציא את הילד עם האביזרים ( מצ"ב הבקשה בצירוף תמונות ).
החלטה  :מאושר סימון חניית נכים בחזית הבית
*** שונות
 .1דיון חוזר  -בקשה לסימון חניית נכים ע"ש נעמני נורי  -מרבד הקסמים 218/1
מהות הבקשה :מחזיק בתעודה שאינה מתאימה  ,מבקש סימון "מעטפה" בסמוך לבית מגוריו
לאור מצבו (המבקש קטוע רגל ).
החלטה :עקב העובדה שהמבקש הינו קטוע רגל ואין לו יכולת גישה לחנייה שלו באמצעות
"קלנועית" הועדה מאשרת סימון "מעטפה" בכניסה אל מול החנייה הפרטית שלו (אין לסמן
את מול שער החנייה).
החלטה :ייערך סיור נוסף ע"י יו"ר הועדה ומיכאל  .עדכון החלטה :נערך סיור במקום ביום

 1/5/2022ע"י יו"ר הועדה ,נמצא כי לאור העובדה שהבקשה אינה עומדת בסף שקבעה
הועדה ,הבקשה נדחית שוב .
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 .2עודד נגר – רחוב הנשיא  : 5החלטה :לבקשת המבקש לערוך סיור נוסף עקב מצבו
הבריאותי המורכב ולאור העובדה כי אין לו חנייה פרטית.
החלטה :ייערך סיור נוסף ע"י יו"ר הועדה ומיכאל  .עדכון החלטה :נערך סיור במקום

ביום  1/5/2022ע"י יו"ר הועדה ,נמצא כי לאור העובדה שהבקשה אינה עומדת בתנאי
הסף שקבעה הועדה ,הבקשה נדחית שוב .
ההחלטה התקבלה פה אחד.
 .3בקשה לסימון חניית נכים – ע"ש צרויה שלו – בית ספר הגבעה

המבקשת היא מורה בית הספר הגבעה ,מהות הבקשה :לסמן את החנייה לאור
מוגבלות רפואית ובכלל זה רכבים מחנים את רכבם בחניית הנכים הקיימת .
החלטה :החלטה :לאור העובדה כי הבקשה אינה עומדת בתנאי הסף שקבעה הועדה,
הבקשה נדחית.
ההחלטה התקבלה פה אחד.

מוגבלות רפואית ובכלל זה רכבים מחנים את רכבם בחניית הנכים הקיימת  .החלטה :החלטה :לאור העובדה כי הבקשה אינה עומדת בתנאי הסף שקבעה הועדה  ,הבקשה נדחית .ההחלטה התקבלה פה אחד.המבקשת היא מורה בית הספר הגבעה ,מהות הבקשה :לסמן את החנייה לאור" . 3בקשה לסימון חניית נכים – ע""ש צרויה שלו – בית ספר הגבעה"ההחלטה התקבלה פה אחד ".החלטה :ייערך סיור נוסף ע""י יו""ר הועדה ומיכאל  .עדכון החלטה :נערך סיור במקום ביום  1/5/2022ע""י יו""ר הועדה ,נמצא כי לאור העובדה שהבקשה אינה עומדת בתנאי הסף שקבעה הועדה ,הבקשה נדחית שוב  . 2".עודד נגר – רחוב הנשיא  : 5החלטה :לבקשת המבקש לערוך סיור נוסף עקב מצבוההח לטה התקבלה פה אחד ".החלטה :ייערך סיור נוסף ע""י יו""ר הועדה ומיכאל  .עדכון החלטה :נערך סיור במקום ביום  1/5/2022ע""י יו""ר הועדה ,נמצא כי לאור העובדה שהבקשה אינה עומדת בסף שקבעה הועדה ,הבקשה נדחית שוב "".החלטה :עקב העובדה שהמבקש הינו קטוע רגל ואין לו יכולת גישה לחנייה שלו באמצעות ""קלנועית"" הועדה מאשרת סימון ""מעטפה"" בכניסה אל מול החנייה הפרטית שלו (אין לסמן את מול שער החנייה)"".מהות הבקשה :מחזיק בתעודה שאינה מתאימה  ,מבקש סימון ""מעטפה"" בסמוך לבית מגוריו לאור מצבו (המבקש קטוע רגל )  . 1"".דיון חוזר  -בקשה לסימון חניית נכים ע""ש נעמני נורי  -מרבד הקסמים  ***"218/1שונותהחלטה  :מאושר סימון חניית נכים בחזית הבית"את דלתות הרכב ולהוציא את הילד עם האביזרים ( מצ""ב הבקשה בצירוף תמונות )".מהות הבקשה  :קיימת חניית נכים מאושרת במקום  ,אך אין גישה לחניה ,לא ניתן לפתוח" . 5בקשה להזזת חניית נכים קיימת ע""ש לישע אגם -סביון "6/1מחזיקה בתעודת נכה בצירוף אישור ממשרד הבריאות על מוגבלות בניידות בשיעור של  100%החלטה :מאושר סימון החנייה לרבות הצבת תמרור ,בחזית הבית .ההחלטה התקבלה פה אחדמהות הבקשה  :סימון חניית נכים כולל הצבת תמרור  ,בסמוך לבית המגורים . 4".בקשה לסימון חניית נכים ע""ש יוסף נויה תמר – שד' השיטה "31/1

 .4מקומות החנייה – מתחם חנייה ברחוב יהדות דרום אפריקה – דיון חוזר .
הרב עזרן :אני מציע שנעתיק את חניית המוניות למתחם החנייה ממול (מתחם חנייה
גדול יותר  ,של החנויות)
החלטה :החלטת הועדה הקודמת נשארת כפי שהיא .שתי חניות של המוניות מתוך ארבע
החניות יתבטלו .
ההחלטה התקבלה פה אחד.
 .5מחסור בחניות ציבוריות ברח' קיבוץ גלויות  ,בחזית קדמית של חנויות והמוסד לביטוח
הלאומי  .הנושא מוצג לדיון ע"י מיכאל
קיימים מפרצי חניה בחזית העסקים והמוסד לביטוח הלאומי אשר נתפסים על ידי
הנהגים שמשאירים את רכביהם לאורך כל שעות היום כולל בחניית נכים  .בעלי עסקים
מתלוננים על כך כי עקב תפיסת החניות לאורך כל היום אין אפשרות ללקוחות לחנות על
מנת להגיע לעסקים ועל כך העסקים נפגעים .
החלטה :להשאיר את חניית הנכים ואת שאר החניות יש לתת הוראה לסימון "כחול
לבן" בתשלום כולל מתן אפשרות לשעה ראשונה חינם ( דוגמת מרכז העיר )
החלטה התקבלה פה אחד.
 .6הצבת תמרור גן ילדים רקפת ותמר – רחוב שמואל הרואה  ,שכ' שפירא .
להגבלת שעות חניה לצורך איסוף והורדה ילדים בגן הילדים בימים א' עד ה' בין השעות
 07:30עד  8:300ובין השעות  17:00 : 15:30ובימי ו' בין השעות  07:30עד  08:30ובין
השעות  11:00עד 13:00
החלטה  :לאשר הצבת תמרור עם מלל כדלקמן  :אסורה חנייה ועצירה בימים א' עד ה'
בין השעות  07:30עד  8:300ובין השעות  17:00 : 15:30ובימי ו' בין השעות  07:30עד
 08:30ובין השעות  11:00עד  13:00פרט להורדה והעלאת תלמידי הגנים רקפת ותמר
כולל תמרור האוסר חניה
החלטה התקבלה פה אחד.
 .7הסדרי מעברי חצייה במספר צמתים:
עקב פניות של תושבים על מסוכנות בחציית הכבישים בארבעה האזורים  ,ישנה תנועה
מרובה של הולכי רגל ובכלל זה ,נוכחות של תלמידי בתי הספר הסמוכים .להלן הצמתים:
•

צומת קיבוץ גלויות /שרת.

•

צומת גולומב /אלי כהן  +צומת גולומב/יהודה הלוי

•

צומת השרת /החרוב

• צומת גולומב /אלי כהן  +צומת גולומב/יהודה הלוי • צומת קיבוץ גלויות /שרת .עקב פניות של תושבים על מסוכנות בחציית הכבישים בארבעה האזורים  ,ישנה תנועה מרובה של הולכי רגל ובכלל זה ,נוכחות של תלמידי בתי הספר הסמוכים .להלן הצמתים . 7:הסדרי מעברי חצייה במספר צמתים :החלטה התקבלה פה אחד . 6.הצבת תמרור גן ילדים רקפת ותמר – רחוב שמואל הרואה  ,שכ' שפירא  .להגבלת שעות חניה לצורך איסוף והורדה ילדים בגן הילדים בימים א' עד ה' בין השעות  07:30עד  8:300ובין השעות  17:00 : 15:30ובימי ו' בין השעות  07:30עד  08:30ובין השעות  11:00עד  13:00החלטה  :לאשר הצבת תמרור עם מלל כדלקמן  :אסורה חנייה ועצירה בימים א' עד ה' בין השעות  07:30עד  8:300ובין השעות  17:00 : 15:30ובימי ו' בין השעות  07:30עד  08:30ובין השעות  11:00עד  13:00פרט להורדה והעלאת תלמידי הגנים רקפת ותמר כולל תמרור האוסר חניה"לבן"" בתשלום כולל מתן אפשרות לשעה ראשונה חינם ( דוגמת מרכז העיר ) החלטה התקבלה פה אחד"".קיימים מפרצי חניה בחזית העסקים והמוסד לביטוח הלאומי אשר נתפסים על ידי הנהגים שמשאירים את רכביהם לאורך כל שעות היום כולל בחניית נכים  .בעלי עסקים מתלוננים על כך כי עקב תפיסת החניות לאורך כל היום אין אפשרות ללקוחות לחנות על מנת להגיע לעסקים ועל כך העסקים נפגעים  .החלטה :להשאיר את חניית הנכים ואת שאר החניות יש לתת הוראה לסימון ""כחול" . 5מחסור בחניות ציבוריות ברח' קיבוץ גלויות  ,בחזית קדמית של חנויות והמוסד לביטוחההחלטה התקבלה פה אחד  . 4.מקומות החנייה – מתחם חנייה ברחוב יהדות דרום אפריקה – דיון חוזר  .הרב עזרן :אני מציע שנעתיק את חניית המוניות למתחם החנייה ממול (מתחם חנייה גדול יותר  ,של החנויות) החלטה :החלטת הועדה הקודמת נשארת כפי שהיא .שתי חניות של המוניות מתוך ארבע החניות יתבטלו .

•

רחוב צאלון בסמוך לכניסה לחניון בן גוריון/אביר יעקב

מיכאל מעדכן כי עירייה קידמה תכנון מפורט להסדרת מעברי החציה לרבות אמצעי
מיתון תנועה בארבעה האזורים שלעיל ומבקש מועדה לאשר את התכניות .
החלטה  :ועדה מאשרת תכניות להסדרת מעברי חציה ואמצעי מיתון תנועה בארבעה
האזורים שלעיל.
ההחלטה התקבלה פה אחד.
 .8שכ' רמת שקד  ,עדכון תכנית תנועה בצומת רחובות הליבנה  /האלה שכונת רמת שקד :
עדכון אי תנועה כך שתתאפשר תנועת כלי רכב ומשאיות בין שני הרחובות הנ"ל בשני
הכיוונים ביציאה מרחוב ליבנה
הוצגה תכנית  830/30מיום  27/3/22שהוכנה ע"י מתכנן סילבן רטוביץ'
הועדה ממליצה לאשר את התכנית
החלטה התקבלה פה אחד

בכבוד רב
הרב שלמה עזרן
יו"ר וועדה התנועה

"הרב שלמה עזרן יו""ר וועדה התנועה"בכבוד רבהחלטה התקבלה פה אחדהועדה ממליצה לאשר את התכנית"הכיוונים ביציאה מרחוב ליבנה הוצגה תכנית  830/30מיום  27/3/22שהוכנה ע""י מתכנן סילבן רטוביץ'" . 8שכ' רמת שקד  ,עדכון תכנית תנועה בצומת רחובות הליבנה  /האלה שכונת רמת שקד :ההחלטה התקבלה פה אחד .החלטה  :ועדה מאשרת תכניות להסדרת מעברי חציה ואמצעי מיתון תנועה בארבעה האזורים שלעיל.מיכאל מעדכן כי עירייה קידמה תכנון מפורט להסדרת מעברי החציה לרבות אמצעי מיתון תנועה בארבעה האזורים שלעיל ומבקש מועדה לאשר את התכניות  •.רחוב צאלון בסמוך לכניסה לחניון בן גוריון/אביר יעקב

